
SAMSUN’DA
BU HAFTA

Cuma’dan cuma’ya 20-27 ocak
etkİnlİk
sİnema
k İ t a p
s p o r
g e z İ

Kuvayİ Mİllİye 
Destanı

Uçurtmanın Kuyruğu

Yaşar Gündem’in yönettiği Kuvayi Milliye 
Destanı tiyatro oyunu izleyicisiyle buluşuyor.

Brad Pitt ve Margot Robbie’li Babylon, 1920’li yılların 
Los Angeles’ında, sinemanın sessiz dönemden çıkış 
sürecinde adından söz ettiren bir aktör ile gözünü 
yıldız statüsüne dikmiş hırslı bir aktris adayının 
gözünden o dönemki Hollywood’un her manadaki 
aşırılığını epik bir dille ele alıyor.

11 Haziran 2014’te binlerce kişilik DEAŞ gücü, 
Irak’ın Musul kentine saldırdı. Yerel güvenlik 
güçleri direnmeden şehri terk edince, bütün 
Musul DEAŞ’ın eline geçti. Türkiye’nin Musul 
Başkonsolosluğu, DEAŞ militanları tarafından işgal 
edildi ve 49 personel rehin alındı. ‘49’ filmi, Musul’da 
DEAŞ tarafından esir alınan 49 Türk vatandaşını kur-
taran MİT mensuplarının gerçek hikayesini anlatıyor.

BABİL

49

yönetmen
oyuncular
sinemalar

yönetmen
oyuncular
-
-
sinemalar
-

Damien Chazelle
Margot Robbie, Diego Calva, Brad Pitt
Paribu Cineverse (Yeşilyurt)

Hakan İnan
Hande Doğandemir, İsmail Hacıoğlu, 
Doğukan Polat, Sinan Tuzcu, Kerem Alışık, 
Hasan Küçükçetin
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun CineGold, Çarşamba Cinemas

tarih
saat
yer
ücret

27 Ocak 2023 Cuma
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
113₺

dram

ak
si

yon

ti
yat
ro

ti
yat
ro

Kuvayi Milliye Destanı - Nazım Hikmet’in 1939’da yaz-
maya başladığı ve 1941’de bitirdiği Kuvayi Milliye 
şiiri(destanı) şairin Kurtuluş Savaşı’nı baplar halinde 
anlattığı bir destandır. Kuvâyi Milliye Destanı’nda 
Nâzım Hikmet, kapitalist-emperyalist Batı karşıtı, Ana-
dolu insanının kurtuluşunu ifadeye yönelik ideolojik 
temele yaslanan farklı bir söylem geliştirir.

Çocukluğundan 
beri disiplinle 
yetiştirilmiş ve 
disiplini sap-
lantıya dönüş bir adam 
intihar etmeye karar 
verir. Veda mektubunu 
bitirdiğinde kapı çalar. 
Karşısında hiç tanımadığı 

başka bir adam vardır ve bu bilinmeyen misafir, 
adam hakkında pek çok şey bilmektedir. Misafiriyle 
konuşurken adam iç hesaplaşmasını da yapar.

tarih
saat
yer
ücret
yaş

25 Ocak 2023 Çarşamba
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
75₺ (Tam), 50₺ (Öğrenci)
8+



2SAMSUN’DA 
BU HAFTA

kültür

nerede ne var

Mucize eseri hafızam nispeten sağlam kaldı. Çocuk-
luğumdan beri, yaşamın kaydını aylar ve yıllardan çok 
müziklerle tuttum. Zihnim belirli bir zamanı ve yeri hatır-
lamak için şarkılara, albümlere ve müzik gruplarına bel 
bağlar. 70’lerin AM radyosundan önünde dikildiğim her 
mikrofona kadar, hoparlörden ruhuma ve ruhumdan sizin 
hoparlörlerinize sızan her şarkının ilk birkaç notasından 
kişileri, olayları, mekânları ve zamanları hatırlayabilirim. 
Kimi insanın anıları tatla, kimininki görmeyle veya kokuyla 
tetiklenir. Benimkiyse sesle tetikleniyor ve hiç bitmeyen 
bir karışık kaset gibi sürekli kayıt yapmaya devam ediyor.

Yazar: 
David Eric Grohl

Çevirmen:
Cenk Pamay

Yayınevi:
Domingo
Yayınevi

kİTAP KÖŞESİHİkayecİ

söy
leşi

kent belleğİ
Kent Müzesi’ndeki 
“Film Okumaları” 
söyleşisinde 
“Modern Times“ filmi ele 
alınıyor. 1936 ABD yapımı 
romantik komedi türündeki 
filmin yapımcısı, senaryo 
yazarı, yönetmeni ve başrol 
oyuncusu Charles Chaplin. 
Dr. Yaşal Yeşilyurt’un konuk 
olarak katılacağı söyleşiye 
katılım ücretsiz.

tarih
saat
yer
ücret

tarih
saat
yer
ücret
yaş

21 Ocak 2023 Cumartesi
17.00
Samsun Kent Müzesi - Kent Belleği
ücretsiz

22 Ocak 2023 Pazar 
20:30
COOL chicken’s
125₺
13+

Alenen Sihir ve Alelacayip sihirle sunar!

stand 
up

DALAVERE - gİZLİ
KALMIŞ SİHİRLER

İnsanın varolduğu günden beri dalavereler sürekli 
hayatımızdalar. Peki kim bu dalavereciler? Nasıl da-
lavere çevirirler? Türlü dalavereciler, madrabazlar, 
kumarbazlar, sihirbazlar ve hokkabazların anlatıldığı 
Dalavere!

tarih
saat
yer
ücret
yaş

21 Ocak 2023 Cumartesi 
20:00
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
75₺ (Tam), 50₺ (Öğrenci)
8+

AŞKIN ANATOMİSİ ti
yat
ro

“Bir kadın ve bir 
erkek. Yani iki 
dirhem bir çekirdek.” 
diyerek başladığımız 
oyunumuzda aile olmanın 
evrelerini ele almaktayız. 
Sunucularımız Kadın ile 
Erkek için onların eşdeğer 
olduklarından bahsederken, 
Kadın ile Erkek ise bu değer-
lerin eşitsizliğini vurgulaya-

caklar. İlk buluşma ile başlayıp sevgili olma, evlilik 
töreni ve çocuk sahibi olana kadar neler yaşanılabi-
leceğini eleştirel ve komik bir üslupta seyirci ile bu-
luşturacaklar. İnteraktif oyunumuzda seyircilerimiz 
bazen oyunu yönlendirecek, bazen gülecek, bazen de 
düşüncelere dalıp ilişki leri sorgulayacak.

LARLA G.
Sosyal 
medyada 
aynı isim-
le içerikler de üreten 
genç komedyen, “Param-
parça Aşklar Avukatlar”  ve 
“Sıkılmışlık” isimli gösteri-
lerinden ilkinde; avukatlar 
ve avukatlık üzerine mese-
leleri ele alıyor.

tarih
saat
yer
ücret

20 Ocak 2023 Cuma
20:30
COOL chicken’s
145₺

stand 
up
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kültür

Rafadan Tayfa’nın en heye-
can dolu macerası Galaktik 
Tayfa Samsun Piazza’da!
Müthiş bir gösteri ve imza 
günü seni bekliyor.

ço
cuk

ço
cuk

Galaktİk Tayfa

tarih
saat
yer
ücret

23 Ocak Pazartesi 
13:00 / 16:00
Piazza
ücretsiz

ope
ramü

zik

carmen

ORMAN ATÖLYESİ

RAFET EL ROMAN

bİMARHANE ti
yat
ro

Bozulan ekonomik yapı ve işgal altındaki 
İstanbul’da 1919 yılının nisan ayında Toptaşı 
Bimarhanesi (Tımarhanesi) epey bir zaman 
önce kapanmıştır. Ancak içeride yaşamaya 
devam eden Ermeni, Rum, Türk ve Balkan göçme-
ni dört meczup kendilerine yardım eden bir kadın 
vasıtası ile hayata tutunmaya çalışırlar. Sonra Kuv-
vacılar ile tanışırlar ve süpriz sona ilerleyen kaderleri 
oluşur.

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
yaş

tarih
saat
yer
ücret
-
yaş
bilgi

tarih
saat
yer
ücret

24 Ocak 2023 Salı
20:00
Düşevi Sahne
70₺ (Tam)
14+

25 Ocak 2023 Çarşamba 
19:00
Samsun Gazi Sahnesi
120₺
13+

22 Ocak 2023 / 7-9 Yaş , 29 Ocak 2023 / 4-6 Yaş
13.00 / 15.30
Samsun Gazi Sahnesi
250₺ (Aile ve Çocuk Dahil) 2. ve 3. çocukların 
her birisi için 75₺ eklenir.
4-6 Yaş / 7-9 Yaş 
0539 489 03 62 - 0850 244 40 51

21 Ocak Cumartesi / 23 Ocak Pazartesi
20:00
Samsun Gazi Sahnesi
115₺ (1. Kategori) / 60₺ (2. Kategori / Balkon)

Notre Dame’ın  
Kamburu - Quasimodo

ti
yat
roYaşam bir anlığınla Tanrı ile eşdeğer olsay-

dı? Hayatın içinde bulduğumuz, bulduğumuzu 
sandığımız veya bulmayı umduğumuz Yüce Ruh, eği-
lip fısıldasaydı tüm akışı kulak borumuza… Her şey 
ne olurdu? İnsan ve yaşamı parçalanamaz bir bütün 
mü? Dönsek düne, bugün yine aynı mı olurdu? Yarını 
değiştiren kim? Kimindir bu zamana diz çöktüren söz-
lerin sesi…

27 ocak Cuma Günü Rafet Elroman Samsun 
Rum Meyhanesin’de sizlerle olacak.

İspanya’nın Sevilla kentinde bir tütün fab-
rikasında çalışan Carmen, güzelliği ile tüm 
erkekleri etkilemekte; kural tanımaz tavırlarıyla öne 
çıkmaktadır... Aşk ve sevda konularında savunmasız ve 
tecrübesiz asker Don Jose, kurallara bağlı biri olarak, 
nişanlısı Micaela ile evlenerek mutlu olmak hayali-
yle yaşarken, Carmen’in cazibesine kayıtsız kalamaz, 
ona tutulur; kuralları hiçe sayarak sevgilisi uğruna 
her türlü yasa dışı davranışı sergilemekten kaçın-
maz. Ancak Carmen kısa sürede Don Jose’den sıkılır; 
boğa güreşçisi Escamillo’yu sevmektedir artık... Bu 
durum onun ölümünü hazırlamakta olduğu halde, 
davranışlarını inadına pervasızca sürdürür…

Kış orman atölyesi 7-9 yaş için 22 Ocak 
2023, 4-6 yaş için 29 Ocak 2023 tarihlerinde 
gerçekleşecektir. Atölye İçeriği:
• Açılış Çemberi ve Tanışma
• Orman Yürüyüşü
• Doğayı ve Canlıları Tanıma
• Yön Bulma Oyunu
• Beceri ve İp Parkuru

tarih
yer
bilgi

27 Ocak 2023 Cuma
Rum Meyhanesi
0362 438 66 17
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kültür

sİNE HAFTA
Film, Fikret’in yanlışlıkla girdiği papazlık yo-
lunda Vatikan’a kadar yükselmesinin ardın-
dan yurda dönüş hikayesini konu alıyor.

Muhteşem Maurice, şehirde hayatına alışık serseri 
bir kedidir ve para kaza nacağı bir düzenbazlık planı 
vardır. Bunun için bulduğu şapşal kavalcıyı ve kaval-
cıya ait bir fare sürüsünü kulla nacaktır. Planını uygu-
layacağı “Kötü Şans” kasabasına vardıklarında onları 
büyük bir sürpriz beklemektedir.

Doğayı çok seven Maxie ve annesi şehre 
taşınırlar. Bu durumdan pek de hoşnut 
olmayan Maxie çok kısa süre sonra Violetta ile tanışır. 
Bu arkadaşlık Violetta’nın kendi dünyasına geri git-
mek için Maxie’den yardım istemesiyle bir serüvene 
dönüşür.

Ava tar’da yaşanan olaylardan birkaç yıl son-
ra Jake ve Neytiri Pandora’da 

kendi ailelerini kurmuştur. 
Ancak onlar evlerini terk 
etmek zorunda kalır. Bu 

yüzden Jake ve Neytiri, suyun yüzeri 
ve altı dahil olmak üzere Pandora’nın 

dışındaki yerleri keşfetmeye başlar.

Kutsal Damacana 4

Avatar: Suyun Yolu

ko
me

di

ak
si

yon

yönetmen
sinemalar

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

Caroline Origer
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt)

James Cameron
Kate Winslet, Sigourney Weaver, 
Zoe Saldana
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun CineGold, Çarşamba Cinemas

yönetmen
oyuncular
sinemalar
-

Kamil Çetin
Şafak Sezer, Müjde Uzman, Ersin Korkut
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun CineGold, Çarşamba Cinemas

Muhteşem Kedİ 
Maurice

Ben İm Tatlı 
Dİş Perİm

ani
mas
yon

ani
mas
yon

yönetmen
sinemalar

Toby Genkel
Paribu Cineverse (Piazza), Samsun Cine Gold

Kaçak bir kumarhanenin sahibi olan Mahsun, 
polis baskınlarıyla baş etmekte zorlanır. 
Sahte bir siyasi parti kurup, kumarhane 
işletmeye devam etmeye karar verir. Bu fikir 
onu ve arkadaşlarını hiç beklemedikleri bir maceraya 
sürükler.

İLLEGAL HAYATLAR

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar
-

Cenk Çelik 
Mehmet Kahraman, Mahsun Karaca,  
Şahin Sarsu
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun CineGold, Çarşamba Cinemas

ko
me

di

Çakallarla Dans serisinin altıncı filmin de, ekibin 
maceraları bu kez yurt dışına taşınıyor.

Çakallarla Dans 6 ko
me

di

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Murat Şeker
Şevket Çoruh, Timur Acar, Hakan Bilgin, 
Didem Balçın, İlker Ayrık
Paribu Cineverse (Piazza)
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Söylendiğine göre Bavyera Düşesi Elisabeth’in bel ölçüsü yıllar 
boyu yalnızca 45 cm olarak kalmış. Fakat Sisi olarak da bili-
nen Avusturya İmparatoriçesi Elisabeth, yalnızca belini böyle 
ince özel yapım korseleri yüzünden değil, Viyana’daki sarayda 
kendine biçilen sessiz ve işlevsiz biblo rolü yüzünden de boğul-
muş, nefessiz kalmış. Dünya prömiyerini 2022 Cannes’da Belirli 
Bir Bakış bölümünde yapan Korsaj, Elisabeth’in 40. doğum günü 
kutlamalarını dönüm noktası alarak sonunda zincirlerini kırma-
ya niyetlenen, bilgiye ve yaşama aç bir kadının isyanını gözler 
önüne seriyor. Kırılgan olduğu kadar öfkeli, narin ama dişli İm-
paratoriçe’yi kusursuz canlandıran Vicky Krieps, performansıyla 
Cannes’da ödül kazandı. Korsaj, Avusturya’nın Oscar adayı oldu.

kültür

öne çıkanKorsaj

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Marie Kreutzer
Finnegan Oldfield, Vicky Krieps,  
Colin Morgan
Paribu Cineverse (Piazza)

bi
yog
rafi

Astronomi kulübünün en parlak üyelerinden 
Akın, yörüngemize yerleşmiş bir uzay gemi-
si keşfeder ve bir anda dünyanın gündemine oturur. 
Uzay gemisi ile ilgili birçok haber yayınlanıp sayısız teori 
ortaya atılırken keşfin yapılmasında az da olsa parmağı 
olan Hayri de ufak bir şöhret kazanmıştır. Hayri’nin 
gazetelerde yayınlanan fotoğrafları hiç beklenmedik bir 
kişinin dikkatini çeker; geminin gerçek sahibinin, yani 
bir uzaylının… 

Rafadan Tayfa 
Galaktİk Tayfa

ani
mas
yon

yönetmen
sinemalar
-

yönetmen
sinemalar
-

İsmail Fidan
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Samsun CineGold, Çarşamba Cinemas

yönetmen
oyuncular
-
sinemalar

Gerard Johnstone
Violet McGraw, Amie Donald, Allison  
Williams
Paribu Cineverse (Piazza)

MEGAN, bir yapay zekâ mucizesi, bir çocuğun 
en iyi dostu ve bir ebeveynin en büyük müt-
tefiki olmak üzere programlanmış gerçek gibi bir 
oyuncak bebektir. Oyuncak şirketinin zeki robotikçi-
si Gemma tarafından tasarlanan MEGAN, bağlandığı 
çocuğun dostu, öğretmeni, oyun arkadaşı, koruyucusu 
olurken dinleyebilir, izleyebilir ve öğrenebilir. Gem-
ma, MEGAN prototipi ni yetim kalan yeğeni Cady ile 
eşleştirmeye karar verir. Bu akıl almaz sonuçlar 
doğuracak bir karar olacaktır.

Megan kor
ku

1972 yılının sonbaharı, Romanya. 17 yaşında 
bir genç olan Ana, erkek arkadaşının birkaç 
gün içinde ülkeden temelli olarak kaça-
cağını öğrenir. İki aşık son günlerini birlikte 
geçirmeye karar verirler. Bir grup arkadaşları ile evde 
Özgür Avrupa Radyosu’nun yasaklı yayınını dinle-
mek için toplandıklarında, gecenin polis baskını ile 
sonuçlanacağından habersizdirler.

Servet Operasyonu

yönetmen
oyuncular
sinemalar

Guy Ritchie
Hugh Grant, Aubrey Plaza, Jason Statham
Paribu Cineverse (Piazza)

ak
si

yon

Dünyayı gezdikten sonra biraz ara ve-
rip köyüne dönen Bodi, kız grubu K-9’un, 
Angus Scattergood’un kim olduğunu bilmediğini 
öğrendiğinde, yeni nesil rock yıldızlarına ilham vermek 

için müzikal yarışma programı 
Battle the Beat’e katılmaya karar 
verir. Ancak Bodi, TV şovuna 
dahil olurken çiğneyebileceğin-

den daha fazlasını ısırır 
ve hedeflerini gözden 

kaçırarak bir gecede bir 
TV kişiliği haline gelir.

Süper Yetenek 3: 
Büyük Yarış

ani
mas
yon

Anthony Bell 
Paribu Cineverse (Piazza, Yeşilyurt),  
Çarşamba Cinemas
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SPOR

Samsunspor, ikinci devrenin en kritik maçına çıkacak. 22 Ocak Pazar günü de-
plasmanda lider Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak olan Kırmızı-Beyazlılar, 3 
puanın sahibi olmak istiyor.

Yılport Samsunspor, Spor Toto TFF 1. Lig 21. hafta müsabakasında deplasmanda 

Zİrve aşkına

Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak olan müsabaka 
saat 16.00’da başlayacak. Dev maçta hakem Gürcan Hasova düdük çalacak. 

Deplasmana gidemeyen Kırmızı-Beyazlı taraftarlar Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Cumhuriyet Meydanında kurulacak dev ekranda karşılaşmayı izleyebilecek. 

YILYAK Samsunspor Basketbol, 22 Ocak Pazar günü saat 14.00’da İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda lider 
Çağdaş Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek.   

Hedefini Süper Lig olarak belirleyen ve bu yolda emin adımlarla ilerleyen YILYAK Samsunspor Basketbol, pazar 
günü saat 14.00’da İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda lider Çağdaş Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek. 

Kırmızı-Beyazlılar bu maçtan galibiyetle ayrılıp zirve yarışından kopmamayı hedefliyor.
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